Stichting HartVeilig Den Bosch, terugblik en vooruitkijken

De stichting HartVeilig is formeel opgericht op 6 december 2017 maar al in maart 2017 met haar
werkzaamheden gestart. De Stichting heeft tot doel door bewustwording, stimuleren, enthousiasmeren
en ondersteunen bijdragen aan meer burgerhulpverleners en AED’s in de openbare ruimte waardoor
de hartveiligheid voor bewoners en bezoekers van ’s-Hertogenbosch wordt vergroot. De Stichting is
voortgekomen uit een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch onder leiding van wethouder P.
Kagie. Doel van de gemeente was om te komen tot een hartveilige gemeente.
De stichting wil bevorderen dat het aantal burgerhulpverleners die kunnen reanimeren in onze
gemeente toeneemt. Wij vragen hen zich te registreren bij HartslagNu zodat zij in noodgevallen
kunnen worden opgeroepen. Bij aanvang waren er ca. 900 geregistreerde burgerhulpverleners. Voor
een adequate aanpak zouden dat er tenminste 1.500 moeten zijn. Het succes van een reanimatie
wordt vergroot wanneer snel na het begin van de reanimatie het slachtoffer kan worden aangesloten
op een AED. De stichting wil bevorderen dat er meer AED’s in de openbare ruimte komen -en dan
vooral in de bebouwde kommen van onze gemeente- die 7 dagen per week, 24 uur per dag ingezet
kunnen worden. deze AED’s dienen daartoe geregistreerd te worden bij HartslagNu. Schatting bij
aanvang was dat, om te komen tot een dekkend stelsel, nog zo’n 70 AED’s naar buiten moeten
worden geplaatst. Daarbij is uitgegaan van één AED in een cirkel met een straal van 500 meter, de
norm die de Hartstichting hanteert.
2017
In de eerste maanden is vooral gewerkt aan oriëntatie, formuleren van de doelstellingen, schrijven van
een beleidsplan, opstellen van statuten en samenstellen van het bestuur. Ook hebben we de stichting
i.o. gepresenteerd bij het bewonersradenoverleg van de gemeente ’s-Hertogenbosch en bij partijen
die geïnteresseerd waren in de doelstellingen van de stichting. De stichting werkt nauw samen met het
Rode Kruis, afdeling Den Bosch.
In oktober 2017 kon de stichting naar buiten met het eerste succes. Met subsidie via het zogeheten
wijk- en dorpbudget van de gemeente kon een AED in een buitenkast worden geplaatst bij het
wooncomplex Badeloch aan de Eindhovenstraat.
In de kosten van de oprichting ontving de stichting een subsidie uit het maatschappelijk
investeringsfonds van de gemeente ’s-Hertogenbosch ter grootte van Є 5.050,00. Bij brief van 22 mei
is deze subsidie verantwoord en bij brief van 9 juli 2018 vastgesteld. Uit de subsidie zijn de initiële
organisatiekosten betaald. Er is nog een bedrag gereserveerd voor de website.
2018
Na het aanloopjaar was 2018 het jaar waarin we daadwerkelijk tot resultaten konden komen. In
samenwerking met bewonersinitiatieven, wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties, het
Rode Kruis en de gemeente hebben we zo’n 25 AED’s naar buiten kunnen plaatsen. De gemeente
heeft een belangrijke bijdrage geleverd door bij veel gemeentelijke gebouwen de AED naar buiten te
plaatsen en te laten registreren. De Stichting HartVeilig zorgde voor 12 AED’s met buitenkasten. Zij
kon de investeringen doen door bijdragen van:
- Regionale Ambulancevoorziening
- Stichting tot steun voor de zorg aan Ouderen in 's-Hertogenbosch

- Stichting tot Zorg en Welzijn van de inwoners van de voormalige gemeente Rosmalen
- Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve
- Wijk- buurt en dorpsbudget van de gemeente ‘s-Hertogenbosch
Daarnaast zijn er particulieren of groepen van bewoners die geheel op eigen kracht een AED in de
openbare ruimte hebben geplaatst
Op deze manier hebben we Engelen, Vinkel, Nuland, Maliskamp, ’s-Hertogenbosch-West en Groote
Wielen hartveilig gemaakt. In Empel en de rest van Rosmalen zijn we een heel eind op weg. Grootste
uitdaging ligt in het centrum, ’s-Hertogenbosch-Zuid en ’s-Hertogenbosch-Noord. Daar zijn nog
verschillende witte vlekken. Daarbij moet in acht genomen worden dat voortschrijdend inzicht leert een
AED in een cirkel met een straal van 400 meter (oorspronkelijk 500) wenselijk is. Dat betekent eind
2018 nog een opgave van ca 25 AED’s.
Er zijn afspraken gemaakt met EHBO verenigingen over opleidingen reanimatie en AED-gebruik. De
EHBO-vereniging Semper Avocandum in Nuland heeft de zorg voor de AED’s in dat gebiedsdeel op
zich genomen en cursussen georganiseerd. De algemene EHBO-vereniging in ’s-Hertogenbosch heeft
cursussen georganiseerd in de Helfheuvel. Daarnaast biedt de Stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch
op verschillende locaties door het jaar heen cursussen aan.
Onze Stichting is officieel partner van Hartslagnu. Dat betekent dat we toegang hebben tot de
bestanden van deze vereniging (gegevens burgerhulpverleners en locaties AED’s met gegevens
beheerder). Een belangrijke informatiebron voor onze activiteiten.
De website is helaas nog niet gerealiseerd. de gemeente heeft toegezegd in 2019 een kaart te willen
maken die gekoppeld kan worden aan onze website met daarop alle locaties van AED’s die
aangemeld zijn bij Hartslagnu.
2019
In maart waren er in de hele gemeente 114 AED’s bij Hartslagnu geregistreerd die 24/7 bereikbaar
zijn. 61 AED’s zijn beperkt bereikbaar. Voor 2019 zetten we er op in dat via onze Stichting 10 AED’s
kunnen worden beschikbaar gesteld met buitenkast en 5 buitenkasten voor AED’s die nu binnen
hangen en daardoor beperkt bereikbaar zijn.
Via sponsoring willen we daarvoor Є 20.000 werven. Daarnaast doen we een beroep op het Rode
Kruis voor 4 kasten.
Naast de eigen inzet willen we met name bedrijven stimuleren om hun AED ook naar buiten te
brengen en ondersteunen we bewonersgroepen die via crowd funding zelf de benodigde gelden
verwerven. Soms wordt dan van de stichting een garantie gevraagd. De stichting geeft een garantie
dat in geval van diefstal of verloren gaan door vandalisme een gelijkwaardige AED wordt geleverd.
Daarvoor zetten we een deel van de gemeentelijke subsidie in. Op de balans gaan we een
voorzieningen treffen.
We gaan ons intensief richten op opleidingen. Er zijn op dit moment zo’n 1.350 geregistreerde
burgerhulpverleners. We hopen dat aantal in 2019 met 100 te kunnen verhogen. Maar het aantal
opgeleide hulpverleners kan groter zijn. Helaas durft niet iedereen zich ook te laten registreren bij
Hartslagnu. Vaak wordt in het kader van een buurtactie aangegeven dat er ook bewoners zijn die
willen leren reanimeren. In de praktijk komt dat niet van de grond. We gaan hiervoor een gericht
aanbod ontwikkelen.

Er staan ruim 1.750 personen geregistreerd bij Hartslagnu als burgerhulpverlener maar van 400
personen is de opleiding verlopen. Dat betekent dat ze niet meer opgeroepen worden. we gaan hen
via Hartslagnu benaderen met een oproep om deel te nemen aan een herhalingscursus.
Samen met het Rode Kruis zetten we een onderhoudsprogramma op voor AED’s die via de stichting
zijn aangeschaft door burgerinitiatieven. Vaak hebben deze AED’s geen eigenaar. Ook ondersteunen
we organisaties die een eigen onderhoudsprogramma willen opzetten zoals de EHBO-vereniging in
Nuland.
We gaan alle beheerders aanschrijven om ons bekend te maken en vooral om aan te dringen op het
in goede staat houden van de AED’s.
In 2019 gaat de website in de lucht. Door de gemeente ’s-Hertogenbosch is een kaart gemaakt
waarop alle geregistreerde AED’s zijn aangegeven (met een straal van 400 meter). Die kaart kan
worden gekoppeld aan de website. De gemeente houdt de kaart op basis van door ons te leveren
informatie up to date. Zodra de website werkt gaan we de ANBI-status aanvragen en kunnen we ons
gaan richten op het werven van donateurs.
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Begroting Stichting HartVeilig Den Bosch 2019
Incidentele kosten

uitgaven

1. AED’s in openbare ruimte.
Aanschaf van 10 AED’s plus buitenkasten; kosten installatie/administratie
Kosten AED plus buitenkast: Є 2.000

Є

20.000,00

Є

1.000,00

2. Opleidingen.
Benodigd: 1% van de bevolking, ofwel 1550 aangemelde burgerhulpverleners
bij Hartslagnu
Al aanwezig: 1350
Nog te realiseren: 200
2019: doel 100 nieuwe geregistreerde burgerhulpverleners
Ondersteuning opleidingen in facilitaire kosten
subtotaal

Є 21.000

Jaarlijkse kosten
3. Beheer en onderhoud AED’s
Є 50 per AED, in bezit van Stichting, burgerinitiatieven via Rode Kruis
Є 50 bijdrage aan organisaties zoals EHBO-Nuland voor beheer en
onderhoud.
Vervanging buitenkasten (4)

Є

3.500,00

4. Vervanging batterijen en electroden
Na verloop levensduur. Per set ca 250,00.

Є

1.000,00

5. Vervanging AED’s vanwege diefstal/beschadiging

Є

4.500,00

6. Beheer website

Є

500,00

7. Communicatie

Є

500,00

8. Bankkosten

Є

200,00

9. Overige kosten bestuur

Є

1.000,00

Subtotaal
Totale kosten

Є 11.200
Є

32.200,00

Inkomsten

Dekking incidentele kosten incl. bijdrage in beheer
Fondsen/sponsors

Є

20.000,00

Buitenkasten via Rode Kruis, Hartstichting (4 x)

Є

2.000,00

Gemeente

Є

9.000,00

Uit positief saldo 2018

Є

1.200,00

Totaal inkomsten

Є

32.200,00

Dekking jaarlijkse kosten
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